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ZMLUVA   
 
 
 

O NÁJME, SPRÁVE  A SERVISE  REPROGRAFICKÉHO  ZARIADENIA 

 
 

Číslo zmluvy: ABEL 152/01/2020 

 

 

 

Zmluvné strany 
 
 

Poskytovateľ:   ABEL–Computer, s.r.o. 

Sídlo:    A. Hlinku 6, 022 01  Čadca 

IČO:    31 634 788 

IČ DPH:    SK 2020422481 

Zapísaný v:    obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 2813/L 

Bankové spojenie:  Slovenská sporiteľňa, a.s. 

Číslo účtu:   0051988370/0900 

IBAN:          SK24 0900 0000 0000 5198 8370 
BIC-SWIFT:   GIBASKBX 

Konajúci prostredníctvom:   Dagmar Mačugová – konateľka spoločnosti 

    Mgr. Ľubica Serafinová – riaditeľka spoločnosti 

 

(ďalej len „Poskytovateľ“) 
na strane jednej 

 

Nájomca:   Obec Lovča 

Sídlo:    Geromettova 95, 966 21 Lovča   

IČO:    00320820   
DIČ:    SK2020529709 

Bankové spojenie:  VÚB a.s. 

Číslo účtu:   5928422/0200 

IBAN:          SK90 0200 0000 0000 0592 8422      

      

Konajúci prostredníctvom:     Ondrej Bahno, starosta obce 

Kontaktná osoba:    Ondrej Bahno, starosta obce 

 
(ďalej len „Nájomca“) 

na strane druhej 
 
 
 
 

uzatvárajú  nasledovnú  zmluvu: 
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I. Predmet Zmluvy 

 

I.1 Predmetom zmluvy je poskytnutie, nájom a servisné služby technického zariadenia:  

HP LJ Pro MFP M426fdw A4, výrobné číslo PHBLLC5FMH   

I.2 Poskytovateľ prenecháva predmet zmluvy nájomcovi, aby ho dočasne používal v súlade s ustanoveniami tejto 

zmluvy. Nájomca predmet tejto zmluvy prijíma na dočasné užívanie a zaväzuje sa platiť dohodnuté 

poplatky. 

I.3 Nájomca sa zaväzuje, že počas celého trvania zmluvy bude odoberať tlačové kazety výhradne od 

Poskytovateľa za vopred dohodnutých cenových podmienok. 

Predmetom zmluvy je ďalej bezplatná doprava zariadenia na dohodnuté miesto umiestnenia predmetu tejto 

zmluvy a tou je :  adresa Nájomcu. 

 

I.4 Predmetom zmluvy je aj dodávka všetkých spotrebných materiálov na prevádzkovanie predmetu zmluvy 

vrátane tonera (okrem papiera, iných výstupných médií a spiniek pre spinkovacie triediče), ďalej 

dodávka náhradných dielov, zabezpečenie opráv, pravidelného servisu a údržby zariadenia 

poskytovateľom počas celej doby platnosti tejto zmluvy. 

I.5 Predmetom zmluvy o poskytnutí technického zariadenia na rozmnožovacie služby nie je poskytovanie 

rozmnožovacej služby v zmysle zákona 618/2003 Z. z. a jeho noviel. Poskytovateľ z uvedeného dôvodu 

neodvádza za zhotovené rozmnoženiny žiadne poplatky v zmysle uvedeného zákona.  

II.  

III. Doba trvania Zmluvy 

 

II.1 Zmluva sa uzatvára na dobu 36 mesiacov odo dňa podpisu zmluvy oboma zmluvnými stranami. 

III. Poplatky 

 
III.1 Za  poskytnutie technického zariadenia podľa  Článku I. sú medzi poskytovateľom a nájomcom 

dohodnuté nasledovné zmluvné ceny za každé dodané zariadenie: 

Mesačný nájom HP LJ Pro MFP M426fdn 14,40 € s DPH 

Cena ABEL kazety CF226X, kapacita 9200str. 135,38 € s DPH 

 

IV. Platobné podmienky 

 

IV.1 Cenu za nájom zariadenia (fixná zložka) a cenu za dodané tlačové kazety bude uhrádzať nájomca na 
základe faktúry vystavenej poskytovateľom. 

IV.2 Poskytovateľ vystavuje nájomcovi faktúry za nájom mesačne dopredu. Splatnosť faktúr je 30 dní odo 
dňa vystavenia. Poskytovateľ je povinný doručiť nájomcovi faktúru najneskôr do 5 dní odo dňa jej 
vystavenia, v opačnom prípade sa splatnosť faktúry predlžuje o počet dní o koľko je poskytovateľ 
v omeškaní s doručením faktúry nájomcovi.  

IV.3 Počas trvania platnosti zmluvy, ak nájomca neuhradí faktúru v termíne jej splatnosti, má 
poskytovateľ právo žiadať zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,05 % dlžnej sumy za každý deň 
omeškania, až do zaplatenia, najdlhšie však do ukončenia zmluvy. 

 

V. Povinnosti poskytovateľa 

 

V.1 Poskytovateľ bezplatne dopraví predmet tejto zmluvy na miesto uvedené v článku I.  
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V.2 Poskytovateľ je povinný vyjadriť sa k písomnému návrhu nájomcu na premiestnenie predmetu 
tejto zmluvy. V prípade, ak sa poskytovateľ k návrhu nájomcu nevyjadrí do 14 dní od 
preukázateľného doručenia, má sa za to, že s návrhom súhlasí. Návrh na premiestnenie 
predmetu nájmu musí byť doručený poskytovateľovi doporučenou zásielkou. 

V.3 Poskytovateľ je povinný zabezpečiť v rámci životnosti plnú prevádzkovú schopnosť predmetu tejto 
zmluvy tak, že bude vykonávať jeho údržbu, opravy a dodávky spotrebných materiálov vrátane 
tonera, pokiaľ nebolo dohodnuté inak. Údržbou a opravami prístroja podľa tejto zmluvy sa rozumie 
činnosť nad rámec výkonov popísaných v návode na obsluhu. 

V.4 Ak sa na zariadení (predmete zmluvy) počas trvania zmluvy vyskytne technická porucha, je 
poskytovateľ povinný najneskôr nasledujúci pracovný deň po obdŕžaní oznámenia o poruche od 
nájomcu dohodnutým spôsobom vykonať technický zásah kvalifikovaným servisným technikom s 
cieľom poruchu odstrániť. Ak poskytovateľ nedokáže odstrániť poruchu v lehote troch 
pracovných dní po oznámení poruchy, je povinný najneskôr v piaty pracovný deň poskytnúť 
bezplatne vrátane dopravy primerané náhradné zariadenie na dobu, než bude porucha pôvodného 
zariadenia definitívne odstránená. 

V.5 Ak poskytovateľ nedodrží povinnosť podľa predošlého odseku, má nájomca právo požadovať 

a poskytovateľ následne povinnosť zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 1% z ceny predmetu tejto zmluvy 
za každý i začatý deň porušenia povinnosti. 

V.6 Ak Nájomca použil v predmetnom zariadení iné tlačové kazety (nie dodané Poskytovateľom) je Nájomca 
povinný realizovať prípadný servis zariadenia na vlastné náklady. 

V.7 Po riadnom ukončení zmluvy je poskytovateľ povinný ponúknuť nájomcovi splatené zariadenie za 
zostatkovú cenu 2,69 EUR. Nájomca túto možnosť odkúpenia môže ale aj nemusí využiť. 

 

 

VI. Povinnosti nájomcu 

 

VI.1 Nájomca je povinný umiestniť technické zariadenie na rozmnožovacie služby v zodpovedajúcich  
priestoroch, na mieste dohodnutom v tejto zmluve a používať ho podľa dodaného návodu na obsluhu. 

VI.2 Nájomca je povinný používať na prevádzku zariadenia len spotrebný materiál dodaný 
poskytovateľom okrem papiera, resp. iných výstupných médií a spiniek pre spinkovacie triediče, 
ktorých druh a vlastnosti musia byť v súlade s odporučeniami výrobcu zariadenia uvedenými v 
návode na obsluhu, alebo inak schválené poskytovateľom. 

VI.3 Nájomca umožní zamestnancom poskytovateľa vykonávajúcim servis a odpočet kópií prístup 
k technickému zariadeniu v dohodnutých termínoch. Zároveň nájomca strpí na nevyhnutný čas výkon 
prác servisného technika potrebných na výkon údržby, opravy alebo úpravy predmetu nájmu. 

VI.4 Predmet tejto zmluvy je počas celej doby trvania tejto zmluvy výlučným vlastníctvom 
poskytovateľa. Nájomca nie je oprávnený ho scudziť, dať do podnájmu tretej osobe, zapožičať tretej 
osobe, použiť ako záruku, ani premiestniť mimo dohodnuté miesto bez predchádzajúceho 
výslovného písomného súhlasu poskytovateľa. 

VI.5 Po ukončení platnosti zmluvy, alebo po odstúpení od zmluvy ktoroukoľvek zmluvnou stranou, je 
nájomca povinný do troch dní umožniť vrátenie predmetu tejto zmluvy v stave zodpovedajúcom 
dobe jeho prevádzky a spísať o tom protokol. Súčasne je povinný v tomto termíne uhradiť všetky 
zostávajúce záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy, najmä neuhradené faktúry, náhradu škody v 
prípade poškodenia predmetu nájmu a pod. V prípade, ak nájomca neuhradí svoje záväzky v 
tomto termíne, zaväzuje sa uhradiť poskytovateľovi zmluvnú pokutu 0,05% za každý deň 
omeškania. V prípade,  ak neumožní odobrať predmet nájmu poskytovateľovi v stanovenej 
lehote, je povinný uhradiť poskytovateľovi zmluvnú pokutu 1 % z ceny predmetu tejto zmluvy za 
každý i začatý deň, až do vrátenia predmetu tejto zmluvy.  

VI.6 Nájomca nie je oprávnený vykonávať samostatne na predmete nájmu žiadne úpravy a opravy.  

 

        
 

VII. Doba trvania platnosti zmluvy 

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na 36 mesiacov od podpisu oboma zmluvnými stranami . 
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VIII. Skončenie platnosti zmluvy 

Platnosť a účinnosť tejto zmluvy končí:  

a) uplynutím dohodnutej doby uvedenej v článku VII, 
b) dohodou zmluvných strán, 
c) odstúpením niektorej zo zmluvných strán od zmluvy na základe dôvodov uvedených v článku IX, 
d) zánikom predmetu tejto zmluvy. 

 

IX. Odstúpenie od zmluvy 

IX.1 Zmluvné strany môžu od tejto zmluvy odstúpiť z nasledovných dôvodov 

Poskytovateľ: 

a) ak nájomca opakovane a napriek výzve porušuje povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy, 

b) ak nájomca neuhradil faktúru za mesačné poplatky v lehote splatnosti a ani v ďalšej primeranej 

lehote stanovenej mu písomne poskytovateľom, 

c) v prípade premiestnenia predmetu nájmu bez súhlasu poskytovateľa, 

d) v prípade, ak nájomca dá predmet nájmu do podnájmu alebo užívania tretej osobe. 

e) V prípade, že nájomca počas trvania zmluvy zakúpil tlačové kazety od iného partnera. 

f) V prípade, ak nájomca alebo osoby, ktorým k zariadeniu umožnil prístup nevyužívali zariadenie 

v súlade s návodom na obsluhu a spôsobili na zariadení škodu, prípadne poruchu zariadenia. 

         Nájomca: 

a) ak poskytovateľ opakovane a napriek výzve porušuje povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy, 

b) pri opakovaných nedostatkoch a poruchách, ktoré bránia po dobu dlhšiu ako 5 pracovných dní 

v riadnom užívaní predmetu tejto zmluvy, ak poskytovateľ nezabezpečil bezplatné zapožičanie 

náhradného zariadenia. 

IX.2 V prípade odstúpenia ktorejkoľvek zmluvnej strany od zmluvy je odstúpenie platné dňom doručenia 

písomného  odstúpenia  od  zmluvy  druhej  zmluvnej   strane.   V prípade,   ak  druhá  zmluvná  

strana neprevezme odstúpenie od zmluvy, je odstúpenie platné dňom, ktorý vyznačí pošta na zásielke 

ako deň odmietnutia prevzatia zásielky. 

IX.3 V prípade predčasného ukončenia platnosti tejto zmluvy z dôvodov,  ktoré zavin il  nájomca (najmä v 

zmysle článku IX. tejto zmluvy), nájomca uhradí chýbajúce splátky podľa dojednanej doby. 

 

Zodpovednosť za škody 

X.1 Poskytovateľ nezodpovedá za škody vzniknuté pôsobením vyššej moci a za škody, ktoré nezavinil. 

X.2 Nájomca zodpovedá za škody, ktoré vzniknú použitím iných spotrebných materiálov, ako 
dodaných poskytovateľom, alebo použitím nevhodného xerografického papiera, iného 
výstupného média alebo toneru. 

X.3 Nájomca zodpovedá za škody, ktoré vzniknú tým, že on alebo iné, v jeho mene, s jeho 
súhlasom, či vedomím   konajúce  osoby,   alebo  osoby,   ktorým   prístup  k predmetu  tejto  
zmluvy  umožnil svojou nedbanlivosťou, narábajú s prístrojom v rozpore s návodom na obsluhu, 
alebo inak hrubo a neodborne s predmetom tejto zmluvy narábajú. Nájomca tiež zodpovedá za škody, 
ktoré vzniknú krádežou predmetu tejto zmluvy alebo jeho častí, alebo vandalizmom. 

 

XI. Záverečné ustanovenia 
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XII.1 Zmeny obsahu tejto zmluvy je možné uskutočniť na základe dohody oboch zmluvných strán, písomne. 

XII.2 Vzťahy v tejto zmluve neupravené sa riadia ustanoveniami Občianskeho a Obchodného zákonníka. 

XII.3 Na znak súhlasu s obsahom zmluvy a na znak slobodného prejavu vôle oboch zmluvných strán je 
zmluva zástupcami oboch zmluvných strán vlastnoručne podpísaná. 

XII.4 Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú stranu. 

XII.5 Platnosť  zmluvy nastáva dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. 

 

 
V………………………., dňa     V Lovči, 21. 1. 2020 
 
Za Dodávateľa:   Za Nájomcu: 
 

 
 
 

 
_________________________     _________________________  
 

                                                               
 
 


